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F́ısica IV para Engenharia Elétrica

Lista Básica

Óptica Ondulatória

1. Na figura 1, considere L = 1,20 m, d = 0,120 mm e suponha que o sistema de fendas é iluminado com
luz monocromática de 500 nm. Calcule a diferença de fase entre as duas frentes de onda chegando ao
ponto P quando

(a) θ = 0,500◦;

(b) y = 5,00 mm;

(c) Qual é o valor de θ para o qual a diferença de fase é 0,333 rad ?

(d) Qual é o valor de θ para o qual a diferença de percurso é λ
4 ?

Figura 1: Sistema de fendas.

Respostas:

(a) φ = 13,16 rad = 754◦;

(b) φ = 6,28 rad = 360◦;

(c) 2πd sin(θ)
λ = 0,333 rad ⇒ θ ≈ sin(θ) = 2,21.10−4 rad = 0,0127◦;

(d) d sin(θ) = λ
4 ⇒ θ ≈ sin θ = 1,04.10−3 rad = 0,0597◦.

2. Ainda na figura 1, considere L = 120 cm e d = 0,250 cm. As fendas são iluminadas com luz coerente
de 600 nm. Calcule a distância y acima do máximo central para a qual a intensidade no anteparo é
75,0% do máximo.

Resposta: y = 48,0 µm.

3. Uma cunha de ar é formada entre duas placas de vidro separadas em um dos cantos por um fio muito
fino, como na Figura 2. Quando a cunha é iluminada de cima por luz de 600 nm, são observadas 30
franjas escuras. Calcule o raio do fio.

1



Figura 2: Cunha.

Resposta: r = 4,5 µm.

4. Um feixe de luz verde é difratado por uma fenda de 0,550 mm de largura. O padrão de difração se
forma em uma parede a 2,06 m além da fenda. A distância entre as posições de intensidade nula nos
dois lados da franja brilhante central é de 4,10 mm. Calcule o comprimento de onda da luz do laser.

Resposta: λ = 1,095 µm.

5. Um anteparo está localizado a 50,0 cm de uma fenda única que é iluminada com luz de 690 nm. Se a
distância entre o primeiro e o terceiro mı́nimos do padrão de difração é de 3,00 mm, qual é a largura
da fenda?

Resposta: d = 0,230 mm.

6. Uma rede de difração tem 800 linhas
mm . Um feixe de luz contendo comprimentos de onda de 500 a 700

nm incide sobre a rede. Os espectros de diferentes ordens se sobrepõem? Explique.

Resposta: O espectro de primeira ordem está em 0, 40 ≤ sin θ ≤ 0, 56. O de segunda ordem em começa
em sin(θ)=0,80. Portanto, não há superposição.

7. Uma rede com 250 linhas
mm é usada com uma fonte luminosa incandescente. Suponha que o espectro

viśıvel varia em comprimento de onda de 400 a 700 nm. Em quantas ordens se pode ver:

(a) todo o espectro viśıvel?

(b) a região de comprimento de onda curto?

Resposta: (a) 5; (b) 10.

8. O iodeto de potássio (KI) tem a mesma estrutura cristalina do NaCl, com planos atômicos separados
por 0,353 nm. Um feixe de raio X monocromático mostra um máximo de difração de primeira ordem
quando o ângulo rasante é 7,60◦. Calcule o comprimento de onda do raio X. Se o espaçamento
interplanar do NaCl é 0,281 nm, qual é o ângulo previsto no qual raios X de 0,140 nm são difratados
em um máximo de primeira ordem?

Resposta: λ = 4,67.10−11 m = 0,0467 nm; θ = 0,522 rad = 29,9◦.
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